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Rendhagyó nőnapi köszöntő
Hosszú évek óta ünnepi műsorral és egy szál virággal köszöntöttük a faddi hölgyeket, lányokat, asszonyokat a Nőnapon. Idén a járványhelyzet miatt a művelődési házban ezt sajnos nem tudjuk megtenni.
Kedves Hölgyek, Lányok, Asszonyok!
Az év ezen napján ezúton mondunk köszönetet Önöknek, akik egyszerre állnak helyt a munkában, az
otthonokban, akik barátnők, feleségek, édesanyák, nagymamák, kollégák, vagyis társak az élet minden
területén.
A Nemzetközi Nőnapot, a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napját, 1917 óta minden év
március 8-án tartják, Magyarországon 1948 óta. Ezt az alkalmat sokféleképpen értelmezték a múltban.
A nőnap kezdeményezői az egyenlő jogaikért harcoltak, erre igyekeztek felhívni a figyelmet. Ma már inkább egy kedves gesztusról szól ez az alkalom, arról, hogy a fiúk, férfiak egy-egy szál vagy éppen egy csokor
virággal köszöntik a számukra oly kedves hölgyeket.
Az odafigyelés azonban nem csupán március 8-án fontos. Néha egy kedves szó is sokat jelent a nőknek,
akik olykor ugyan bosszúságot is okoznak a férfiaknak, de annál nagyobb szeretetet és törődést adnak.
Ezért is jár a köszönet és a tisztelet a nőknek, nemcsak ma, hanem az év többi napján is!
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének férfi tagjai nevében boldog nőnapot kívánok.
Fülöp János polgármester
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S Z AV A K O N I N N E N É S T Ú L

„ÖRÜLJETEK AZ ÚRNAK”
(32.Zsoltár 11/a )

Eléggé frontérzékeny vagyok... Érzem, hogy valami most sincs
rendben velem. Nézek ki az ablakon... óriási szél uralkodik a kertemben is, az utcán is. A fák ágai hajladoznak ide s oda. Csoda,
hogy a gyökerek bírják ezt. - (Gondolom) - Akár látványként, akár
lelkileg értve is. Nem kívánkozik a zord hidegbe sem a testem, sem
a lelkem. Így, a négy fal között maradok. „Úgyis meg kell írnom ezt
a cikket” – mondogatom magamban, magamnak.
Már régebben elterveztem, hogy az öröm bíztatását, ajándékát
egyszer elviszem tálcán Hozzátok, de most nagyon megijedtem.
Hogyan lehet az örömről írnom, ha a lelkem éppen nem a legderűsebb állapotban van? Jogosult vagyok rá? Hiteles lesz számotokra
ez a pár mondat? Hiszen az öröm kellemes érzése, a szívem belső
ujjongása mintha hiányozna belőlem. - (De máris elkap az öröm
gyönyöre, mert már tudom, hogy a legnagyobb örömforrásom épp
ez a küzdelem, viaskodás, kitartás lesz számomra. Jelen van az Isten, és én „ÖRÜLÖK AZ ÚRNAK” , ahogy a címben is olvashattátok.)
Azt mondják, hogy ez a vírus levette a mosolyt az arcunkról, kivette az ölelés nemes, szeretetteljes gesztusát a karjainkból, a szeretteinkhez való futás kényszerét a lábunkból... (Nézegetem ezeket
az érthetetlen vírusokat ebben az „átvilágított”, „leleplezett”, „tükörbenéző” állapotomban és nagyot bólintok: valóban így van!!!)
A lelkem mélyén mégis meglátom az erőszakos vírusok között (a
szemnek láthatatlan, de hittel látható) Istent s szűnni kezd a magányom, félelmem, fájdalmam. Neki van még élő mosolya, együttérző,
szeretetteljes ölelése, és „lábának” ereje, a felénk futáshoz. „Belejön”
a vírusba és nem csak távolról szemléli azt.
Miközben dadogni kezdek az Úrnak egy-két keresetlen szót, már
meg is kapom a választ: „Hitben járunk, s nem látásban“, s megvilágosodik, hogy miért is kérte magát az első helyre (címként) ez a
zsoltáridézet: „ÖRÜLJETEK AZ ÚRNAK”!!!
Nagyon érdekes beszélgetések szoktak kialakulni egy társaságban,
amikor arról van szó, hogy kinek mi okoz örömet? Van, akinek elég
egy mosoly, egy ajtónyitás, egy simogatás, egy őszinte fohász, és van,
akinek semmi sem elég. Képtelen örülni. Azt mondja, hogy az apró
öröm túl kicsi, a kevés öröm túlságosan hiányos! (Bölcs mondás,
hogy mondd meg, mi okoz neked örömet és megmondom ki vagy.)
Arról hosszú listát lehetne írni, hogy ebben a világban, ebben az
időszakban, ebben a korban minek nem lehet örülni! (S valóban,
oly sok minden sír, ahol pusztulás van, ahol cívódás és veszekedés
állandósul , ahol versengés folyik, ahol megaláztatottság és kiszolgáltatottság szedi áldozatát stb.) Ilyenkor gyász van. Temetnek valami nagyon értékeset az emberek. (Talán a hitet is... Talán az Istent
is...)
„ÖRÜLJETEK AZ ÚRNAK” - visszakívánkozik gondolataimhoz a
zsoltáríró tanácsa. Persze, ennek csak akkor lesz súlya, akkor van
értelme és ragyogása, a „szeretve vagyok” állapot ereje, ha tudom,
hogy ki az Úr és milyen az Isten. Akkor lesz fontos számomra ez
a mondat, ha megtapasztalom gondoskodását, nagyságát, hatalmát. Ha a védelmében meg tudok húzódni. Hatalmas tenyerében
meg tudok pihenni, miközben tanácsait igyekszem megtartani. Ha
könnyes szemmel és szívvel ki tudom mondani, hogy: „legyen meg
a Te akaratod” s nem futok el, mielőtt meghallanám a válaszát is.

Lapzártánk idején érkezett a
fájdalmas hír: Deméné Miksa
Zsuzsanna nyugalmazott református lelkésznő befejezte
földi életét, hirtelen távozva
közülünk visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága Zsuzsa néni!
Szomorú szívvel dolgoztam
legutóbbi, s most már bizonyosan tudható, utolsó hozzám érkezett kéziratodon.
Köszönöm, hogy oly sokszor
osztottad meg velünk gondolataidat „SZAVAKON INNEN
ÉS TÚL”.
Lélekápoló írásaid, kedvességed, mosolyod örökre itt marad velünk.
Isten veled!
Pál Magdolna (szerkesztő)

A hit ajándék! Tudom! Isten egyik legszentebb ajándéka! Látni,
hallani, tapasztalni, érzékelni, a kincsre rátalálni és valóságként
megélni olyan dolgokat, melyek nem magyarázhatók meg e világ
törvényeivel, könnyen „meseszerűnek” tűnhet. (Pláne akkor, ha mi
egyáltalán nem akarunk örülni az Úrnak...)
Olvastam egy férfi apró epizódját. Elmondta, hogy minden tárgyat,
újságcikket, Bibliát stb. (aminek köze van a keresztyénséghez, a
valláshoz, a hithez, az Istenhez), betett egy szekrénybe, és lázadva,
gyermeki gondolkodással, örömtelenül, közönyös büszkeséggel, bezárta a szekrény ajtaját, és a kulcsot kivette belőle, és eldobta. Úgy
gondolta, hogy ez az ügy számára el is van intézve. Nem számolt
azzal, hogy az Isten a „szívszekrény” ajtaját fogja majd kinyitni a
Kegyelem kulcsával, ami nem kemény, nem rozsdásodó egyszerű
szekrénykulcs. Ami már nem dobható el olyan könnyen.
Deméné Miksa Zsuzsa
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NEMZETI ÜNNEP

Tisztelettel köszöntöm településünk lakóit
Nemzeti ünnepünk alkalmából!
Hazánk történelmének egyik legdicsőbb, szívünkhöz talán legközelebb
álló korszakának, az 1848-1849-es forradalomnak és szabadságharcnak minden bizonnyal egyik legtöbbet idézett
mondatait a Nemzeti dalban találjuk:
„Talpra magyar, hí a haza, itt az idő,
most vagy soha!”
Mindannyiunk által ismertek a reformkor eseményei és eredményei. Az
1820-as, ’30-as, ’40-es évek a nemzeti
újjáéledés lelkesítő és alkotó korszakát
jelentették Magyarországon. Szinte lehetetlen számot vetni a kultúra, a tudomány, a gazdaság, a művelődéstörténet,
illetve a társadalompolitika és ezzel
együtt a politikai kultúra területén elért
eredményekkel.
Történelmünk e jeles időszakának
éppen ez az egyik legfontosabb tanulsága. Hiszen nekünk is fel kell ismernünk
az idő szavát, a jelen feladatait, a valódi,
megoldásra váró kérdéseket. És ez egyúttal felelősséget is jelent, ez minden
nemzedéknek a maga felelőssége.
Feladatunk pedig van bőven.
Ha ezek megoldására koncentrálunk,
és erőnket, energiánkat ilyen célokra irányítjuk, biztosak lehetünk benne,
hogy a siker nem marad el.
Ma azonban óvva intek minden hazafit, hogy a Nemzeti dal dicsőítő szavaival éjen. Az elmúlt 1 év eseményei és
történései a jelen pillanatban azt sugallják: legyünk lelkesek, alkotóak, és találjuk meg a megoldásra váró kérdésekre
adott választ, de kellő óvatossággal. A
körülmények nem engedhetik, hogy kitörjünk ebből a kialakult közegből. Türelmesnek és kitartónak kell lennünk,
de mindez nem elég a felelősségteljes
viselkedésünk nélkül.

Nehéz időket élt meg országunk,
és vele együtt a világ minden lakója.
A szigorító intézkedések megosztották társadalmunkat, megnehezítették
mindennapi megszokott életünket,
vállalkozásokat és családokat sodortak nehéz anyagi körülmények közé.
Nekünk most feladatunk újra építeni a nemzeti összetartozás érzésének
kialakítását – ahogy azt elődeink tették a szabadságharc leverése után.
Akkor egy nemzet magára talált,
ami fontos volt, ahhoz is, hogy a „békésebb” reformkor korábban elért
társadalompolitikai, kulturális, tudományos és gazdasági eredményeire
alapozva a XIX. század második felének polgári fejlődése kiteljesedhessen.
Nekünk is újra magunkra kell találnunk, talán változtatni is kell eddig
megszokott életritmusunkon. Újra
össze kell hozni a baráti közösségeket, életünk része kell legyenek a személyes találkozók, kellemes beszélgetések, de ha ennek az az ára, hogy
bizonyos keretek közt zajlódjon, akkor úgy.

Hiszem, tudom és érzem, hogy a magyarság érzése, lojalitásunk, hozzásegít
minket, hogy a régi életforma újra világát élje, és a tavasz beköszöntével ne
csak gyümölcsfáink virágozzanak, hanem az élet fája újra ragyogjon és legszebb pompájában tündököljön.
Bátran tegyük fel a szabadságharc
nemes jelképét, a nemzeti színű kokárdát szívünk fölé, viseljük büszkén, és
gondoljunk arra: nemzeti hőseink megharcoltak és sokan Isten színe elé is kerültek azért, hogy mi ma önálló országként és egy nemzetként élhessünk. A mi
dolgunk most a türelem, szükség esetén
mások segítése, hogy élhető világunk
annak legszebb fényében pompázzon.
Vigyázzunk magunkra, családtagjainkra és embertársainkra, és ne feledjük:
„A haza örök, s nem csak az iránt
tartozunk kötelességgel, amely van,
hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”
(Kossuth Lajos)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bali Ervin, alpolgármester
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KÖZÉRDEKÚ

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 17/2020. (XII. 15.)
önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló
8/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nevében
eljárva Fadd Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló 8/2020. (IV. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„2. § A közterületen szeszesitalt fogyasztani nem szabad, kivéve:
a) az érvényes közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari
üzlet által használt közterületen (teraszán, előkertjében, fogyasztópultjánál) nyitvatartási időben,
b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb - külön jogszabályban meghatározott - engedéllyel tartott rendezvény területén, vagy
c) a tárgyév december 31. napján 20.00 órától a tárgyévet követő év január 1. napján 6.00 óráig terjedő időszakban.”

2. § A Rendelet 3. § 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendelet alkalmazásában:
1. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület.”
Záró rendelkezések
3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző
Záradék:
A rendelet 2020. év december hó 15. napján a helyben szokásos módon
kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati rendeletei teljes terjedelemben
megtalálhatóak a település honlapján: www.fadd.hu

K I S E B B S É G I Ö N K O R M Á N Y Z AT

„Vállald önmagad, s lásd, jó úton haladsz” multikulturális
hagyományőrző roma anyanyelvi tábor 2020
Az idei évben a 2019. évi táboroztatásunk sikerére alapozva pályázatot nyújtottunk be az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
NEMZ-TAB-20-0302 azonosítószámon nyelvi
környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására „Vállald önmagad, s
lásd, jó úton haladsz” multikulturális roma” című
projektre. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 680.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásából és a Faddi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának hozzájárulásával 14 fő faddi
roma és nem roma gyermeket vittünk el 7 napra a
balatonszepezdi gyermektáborba. Az anyanyelvi
hagyományőrző tábor célja, hogy a kisiskolások
begyakorolják az anyanyelven történő helyes
beszédet és írást, az artikulált kiejtést, a tiszta és
érthető hangzást beás és lovári irodalmi szövegek
gyakorlásán keresztül, egyben ismerkedjenek a
népi hagyományainkkal, ezáltal azok ápolására
és művelésére ösztönözzük őket. Igyekeztünk a
gyermekek részére olyan rendezvénysorozatot
összeállítani, melyben egyensúlyban vannak a

kulturális, a szabadidős és az oktatási programok.
Plakátkészítés a cigány meséről, szokásokról,
hagyományokról. Multikulturális totó kitöltése,
cigány népviselet bemutatása, táncház. A gasztronómiai napon a táborban kértük, hogy minden
étkező részére készülhessen hagyományos cigány
étel. A rendezvény nem titkolt szándéka továbbá,
hogy az ifjúság megismerje saját történelmét,
elősegítse az anyanyelv, a roma kultúra iránti fogékonyságot. A tábor lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy a sajátjuktól eltérő és egyben
újszerű környezetben ismerkedjenek a cigány kultúrával. A táborban nyugdíjas csoport is volt, akik
örömmel kísérték végig programjainkat, a gyerekek jól érezték magukat.
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Bejelentés
Kedves Faddiak!
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy
polgármesteri feladataimat 2021. december végéig
tudom ellátni. Azt reméltem, a ciklus végéig kitart az
egészségem, de orvosaim tanácsát meg kell fogadnom. A polgármester-választás így majd egybe eshet

az országgyűlési választások időpontjával, ezáltal egy
kampánnyal letudjuk a két eseményt.
Nehéz szívvel hoztam meg ezt a döntést, hiszen szeretem a munkámat, örömmel szolgáltam a szülőfalumat.
Tisztelettel: Fülöp János polgármester

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
18/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a nagyközség településképének védelméről szóló 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nevében eljárva Fadd Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (l) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 13. (l) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint az egyes települési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. (6)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a nagyközség településképének védelméről szóló 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet
1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § E rendelet az kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
Fülöp János polgármester, Dr. Percsi Elvira jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. december hó 15. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Dr. Percsi Elvira jegyző
melléklet a 18/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2021.01.28-án FADD ÖTE önkéntesei közül többen ismét „vérüket adták”,
ezzel segítve embertársainkon. A januári faddi véradáson csatlakozott hozzájuk a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság, valamint a Bajai Hivatásos Tűzoltóság több tűzoltója is.
Ketten közülük először adtak vért: Felker Dániel Ivó (a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság parancsnok-helyetteseként csatlakozott a faddi önkéntesekhez) és Kovács Zoltán (faddi lakos, január 6-án töltötte be a 18. életévét, és néhány napra rá már adta is vérét).
Ezúton is köszönjük nekik önzetlen segítségüket.

Helyi védett elemek
Ssz. Település, Kt., hsz.
1. Fadd, Új
2. Fadd, Dózsa György
3. Fadd, Rákóczi
4. Fadd, Rákóczi
5. Fadd, Rákóczi
6. Fadd, Templom
7. Fadd, Dózsa György
8. Fadd, Rákóczi
9. Fadd, Kossuth Lajos
10. Fadd, Rákóczi
11. Fadd, Mátyás Király
12. Fadd, Mátyás Király
13. Fadd, Mátyás Király
14. Fadd, Mátyás Király
15. Fadd, Rákóczi
16. Fadd, Öreg
17. Fadd, Templom
18. Fadd, Öreg
19. Fadd, Mátyás Király
20. Fadd, Rákóczi
21. Fadd, Mátyás Király
22. Fadd, Vörösmarty
23. Fadd, Hősliget
24. Fadd, Külterület
25. Fadd, Zártkert
26. Fadd, Hősliget
27. Fadd, Temető
28. Fadd, Temető
29. Fadd, Temető
30. Fadd, Váci Mihhály
31. Fadd, Mátyás Király
32. Fadd, Öreg
33. Fadd, Dózsa György
34. Fadd, Somos
35. Fadd, Mátyás Király
36. Fadd, Temető
37. Fadd, Rákóczi

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

utca
utca
utca
utca
utca
utca

hrsz.
664
722
1690
1655
1698/2
697
736
1683
791
1663
1373
1371
1383
1372
1700
328
340/1
123
704
1704/1
340
945
945
0184
0121/2
939
585
585
585
1412/1
704
1409
729
420
704
942
66. 1652

9.
22.
26.
64.
16.
13.
15.
38.
33.
58.
23.
27.
7.
25.
12.
15.
4.
44.

rendeltetés
lakóépület
lakóépület
lakóépület, kerítés
lakó- és melléképület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület, kerítés
lakóépület
lakóépület
irodaépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
iskolaépület
lakóépület
római kat. templom
nevelőotthon
iskolaépületek
üzemépület
üzemépület
Bartal emlékmű
útikereszt
kereszt
kálvária, fasor
timpanonos síremlék
síremlék (angyal szobor)
milleniumi emlékmű
Nepomuki szobor
Szentháromság szobor
emlékmű
kereszt
kereszt
kereszt
lakó- és gazdasági épület

H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H1
H2
H1
H1
H1
H2
H1
H2
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
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Kismanók háza táján

Kicsit mindannyian sokalljuk már ezt a hosszúra nyúlt, fogvacogtató időjárást. Így szívmelengető jóérzéssel fogadják, olvassák el, milyen meghitt,
vidám hangulatú időszakot éltek át a kis óvodásaink! Az elmúlt időszak
tartalmas hónapjai után hasonlóan eseménydús hónapok elé nézünk az
óvodai élet minden területén. December elején új kolléganőt köszönthettünk köreinkben, Kara–Dohóczki Annamáriát, Ancsa óvó nénit, aki a Katica csoportos gyermekeket rendezgeti nagy szeretettel és odafigyeléssel.
Kívánunk neki munkájához sok kitartást és boldog mindennapokat!
Az előző évet kicsit másképp, ugyanakkor az eddig megszokott ünnepélyességgel zárta minden csoportunk. Még ha a személyes találkozás
idén el is maradt, december elején az „öreg piros ruhás” ajándékkal lepte meg a gyermekeket és csalt mosolyt az arcukra. Köszönetüket a sok finomságért énekkel, mondókával, verssel fejezték ki kisebbek-nagyobbak
egyaránt.
Az adventi időszak minket sem került el, szorgosan készítettük az eladásra kínált apróbb és nagyobb díszeket, melyeket minden csoport a zárt
Facebook oldalán kínált értékesítésre a tagjai között. A befolyt összeget
természetesen a gyermekekre fordítjuk, hol a karácsonyfa alatti játékok
száma bővült ez által, hol a tavaszt várva, kirándulás céljából gyűjtögetnek az óvó nénik. Ezúton köszönjük minden hozzátartozónak nem csak a
vásárlást, hanem az áldozatos munkáját is, mellyel szintén hozzájárult a
célok megvalósításához. Majd ahogy az év is villámsebességgel eltelt, meg
is érkeztünk a tél legszebb és meghittebb ünnepéhez, a karácsonyhoz. Az
eddigiekkel ellentétben, mindenki egészségét megóvva, az előírásokat
betartva, ugyanakkor a kedves szülők és magunk szomorúságára zárt körben rendezte meg mind a hat csoportunk a Jézuska várást. A pompásan
feldíszített aula, folyosó, öltözők és termek falai viszont arról árulkodtak,
hogy óvó nénieink mindent megtesznek a hangulat megteremtéséért
és a szeretet ünnepének meghitt átéléséért. A fenyőfa adományért külön köszönetünket fejezzük ki Sáthné Wiedemann Mónikának! A csillogó
szemek akkor váltak még izgatottabbá, amikor csinos ruháikat felöltve a
karácsonyfa előtt várták az ajándékok bontásának pillanatát. Ezt követően
az izgalmak csillapítását egy kis ropogtatni való csillapította, majd folytatódott a játék.
Már hagyománnyá vált, hogy az óvoda dolgozói, mi magunk is lezárjuk
az évet, vendégségbe hívjuk nem csak a várandós, vagy gyermekükkel otthon lévő, hanem a már nyugdíjba vonult kolléganőket is. Egy kis műsorral
és vacsorával egybekötve hangulatos órákat szoktunk eltölteni ilyenkor
zárt körben. Ennek a lehetőségnek hiányában idén óvodavezetőnk személyesen köszöntötte fel otthonában vendégeinket, melyet az érintettek
örömmel fogadtak.

Új év, új feladatok és kihívások. Intézményünkben folytatódtak a
vezetői látogatások, melyek célja az oktató–nevelő munka során a szakmai kompetenciák meglétének ellenőrzése, valamint a pedagógusok
erősségeinek megfogalmazása, esetleges hiányosságainak feltárása volt.
Némi izgatottság ilyenkor mindannyiunkban felszínre kerül, majd a közös értékelést követően mosollyal az arcunkon és egy csokorra való dicsérettel távozunk az irodából, folytatva elhivatott munkánkat.
Újabb büszkeség érte óvodánk hivatalosan is boldog Maci csoportját,
ugyanis elismerő oklevelet tarthatott kezében Gász Gábor Jánosné Ildi
óvó néni. A Boldogság program keretén belül a 2020/2021-es tanév december hónapjában a hónap pedagógusának választották. Gratulálunk

neki az elismeréshez, további boldog pillanatokat kívánunk számára a
Macikák között.
Nekiveselkedve az új évnek már szorgosan jártuk a táncot, gőzerővel
zajlottak a jótékonysági próbák, gyűjtöttük a tombolatárgyakat, készültünk a kellékekkel. Egy újabb rendezvény, mely idén télzáró jellegével
nem hozhatja össze a családi és baráti társaságokat, nem rengeti meg
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a sportcsarnok falait. Ötletelve, felkészülve a folytatásra biztosít ez számunkra egy kis többlet időt.
A borongós idő, a bezártság és a hideg még inkább előhozza az emberekből a napsütésre, madárdalra és virágokra való vágyakozásukat. Ennek érdekében, hogy mindent megtegyünk és az idén is beköszönthessen
a tavasz, csoportonként megtartottuk farsangi báljainkat. A színesbe
öltöztetett, ötletesebbnél ötletesebb csoportszobákban jelmezzel, álarcokkal, zenével és tánccal ijesztettük el a telet, valamint a mackók ébresztése
sem maradhatott el számos csoportban. A „Kisze- báb” elégetése is megtörtént, így rajtunk biztosan nem múlik a tavasz érkezése. Addig pedig meleg
ruhát magunkra öltve csodáljuk egy–egy séta alkalmával a téli természet
szépségeit.
Tehetséges gyermekeinkről sem megfeledkezve és a lehetőségeket
szem előtt tartva igyekezni fogunk minden olyan lehetőséget megtartani, mely lehetőséget biztosít számukra tudásuk és maguk megmérettetésében társaik előtt. A tavaszi vers- és prózamondó verseny, valamint a
matematikai megmérettetés nekik szól. A felkészítések már javában zajlanak, derűs hangulatú pillanataikkal.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik tavaly bennünket
tiszteltek meg azzal, hogy adójuk 1%-ával alapítványunkat támogatták.
Támogatásuk eredményeként 222 082 Ft került az Kismanók Óvodai Alapítvány számlájára. Kérjük, aki megteheti, idén is támogassa a Kismanók
Óvodai Alapítványt: 18867813-1-17
A Kismanók táján történteket követhetik a Faddi Kismanók Óvoda Facebook oldalán is, valamint a www.faddiovi.hu internetes oldalon is. Garantáltan szemet és szívet gyönyörködtető képekkel, információkkal találkozhatnak. Ne hagyják ki, tegyenek nálunk virtuális látogatást!
Kiss Anita
óvodapedagógus
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Mindennapok a „Gárdonyiban”
A 2020/2021-es tanév több szempontból változásokkal indult iskolánkban. Ebben a tanévben bevezetésre került az új Nemzeti Alaptanterv, amely az első és ötödik évfolyamon tanuló diákokat érinti. Fontos
változás, hogy első évfolyamon megszűnt a környezetismeret tantárgy
oktatása. Ötödik évfolyamról a hatodik évfolyamra került a hon-és
népismeret tantárgy tanítása. Ezekkel az intézkedésekkel kis mértékben csökkent a tanulóink heti óraszáma.
A koronavírus az élet sok területét befolyásolja. A járvány megfékezésére, és a védekezés miatt hozott rendeletek, jogszabályok a gyerekek,
pedagógusok mindennapjait is megváltoztatták. Intézményünkben is
Intézkedési terv készítésével kezdődött a tanév. Az Intézkedési tervet az
iskola honlapján (www.gardonyisuli.hu) és az osztályok zárt csoportjaiban is megosztottuk a szülőkkel.
Az intézkedések érintik a távolságtartást, a fertőtlenítést vagy az iskolába érkezés módját is. Meghatároztuk, hogy miként lehet elkerülni
az iskolába érkezéskor a torlódást, így reggel több ajtón, maszkban, hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni az intézménybe.
Kézfertőtlenítésre lehetőség van az iskola minden tantermében, minden egyes közösségi helyiségben. Takarítóink folyamatosan fertőtlenítik a tantermeket, mosdóhelyiségeket.
Szeptembertől a közösségi terekben kötelező volt a maszk használata, majd novemberben már a tanórákon is elrendeltük mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak. Diákjaink nagy többsége elfogadta,
és betartja a maszk használatát. A probléma néha abból adódik, hogy
reggel elfelejtenek a tanulók maszkot hozni. Előfordul még, hogy tanu-

lóinkat figyelmeztetni kell a viselésére. A pedagógusok folyamatosan
maszkot viselnek.
Különösen figyelünk arra, hogy beteg gyermek és felnőtt ne tartózkodjon az intézményben.
Köszönhetően a diákok és szüleik, valamint a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők és a takarítók fegyelmezett magatartásának, intézményünk egyetlen osztályában sem kellett elrendelni digitális oktatást.
Szomorúsággal tölt el bennünket, hogy egyelőre az iskola közösségi,
hagyományőrző programjait nem tudjuk megtartani.
Honlapunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk a koronavírussal
fertőzöttség állapotáról iskolánkban.
Fontos változás az idei évben az is, hogy a Mátyás király utcai épületünk teljes tetőszerkezete megújult, valamint új felirat került az épületre. Jelenleg az utcafronton lévő kerítés felújítása zajlik.
Diákok és pedagógusok nagy örömére tovább javul az iskola eszköz
ellátása. Az első félévben tanulóink 50 db tanulói tablettel, 3 db tanulói notebookkal, 23 csomag robotok építésére alkalmas legocsomaggal,
egy 176 cm átmérőjű SMART HD televízióval, pedagógusaink 8 új tanári számítógéppel, 2 db projektorral, az osztálytermek új bútorokkal
gazdagodtak.
Márkus Tiborné
intézményvezető

ADÓ 1%

Adója 1%-a Faddon is maradhat!
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
Fadd Polgárőr Egyesület
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület
Faddi Meseház Alapítvány
Faddi Gyermekekért Alapítvány
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Faddi Sport Horgász Egyesület
Faddi Sportegyesület
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd
Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Magyar Katolikus Egyház
Református Egyház
Magyar Baptista Egyház

Adószáma: 18861130-1-17
Adószáma: 18857467-1-17
Adószáma: 18862320-1-17
Adószáma: 18863888-1-17
Adószáma: 18855977-1-17
Adószáma: 18860146-1-17
Adószáma: 19953755-1-17
Adószáma: 19952840-1-17
Adószáma: 19719548-1-41
Adószáma: 18867813-1-17
Adószáma: 18868285-1-17
Technikai száma: 0011
Technikai száma: 0066
Technikai száma: 0286

Köszönjük!
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Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Áldás, békesség

Olyan csodálatos Túrmezei Erzsébet szavait olvasni, amikor azt mondja: „egy édes titkom van nekem,
fénnyel betölti életem, mosolyra nyitja számat, a Megváltó feltámadt!” Honnan jön ez a fény, amiről
a költőnő beszél? Abból a bizonyosságból, amit már Jób is megfogalmazott a Szentírásban: „Tudom
az én Megváltóm él!” Jézus Krisztus legyőzte a halált, nem maradt a sírban, hanem feltámadt! Ez nem
csak egy pillanatnyi életérzés, hanem biztos, szikla szilárd tudás, meggyőződésből fakadó, ragyogó
Nem, nem maradt a sír ölén.
hit. Ebből a hitből fakadó fény elűz minden árnyat, rávilágít az igazán fontos értékekre az életünkben,
Ujjongok az örömtől én,
felszabadít, kiszabadít a reménytelenség sziklasírjából még a legpróbatételesebb időszakokban is!
hisz nem vagyok már árva.
Világjárvány, azaz a halál realitása a hétköznapok intenzív részévé válik; migrációs válság, egy idegen
Nincs többé sírba zárva.
nép parazita jelenléte fenyeget; gazdasági-politikai bizonytalanság; a teremtett ember emberi identiVelem van nappal, éjjelen.
tásának megkérdőjelezése… és lehetne folytatni a sort. A 90. zsoltár ősi szavai csengenek felém: „TeMindig velem, mindig velem.
benned bíztunk eleitől fogva!” Van nekünk ma is, Akiben bízzunk, mint egykor eleink tették. Tudjuk, a
Az úton Ő vezérel
hit Isten ajándéka, és aki ilyen bizalommal Rá tud hagyatkozni, az meg is fogja kapni.
oltalmazó kezével.
2021 Húsvétján a nagy húsvéti örömhír az az, hogy olyan Megváltónk van, Akinek az első útja mindig
Virágok, illatozzatok!
azokhoz vezet, akiknek a legnagyobb szüksége van Rá, akik a legjobban vágyakoznak utána, akinek
Húsvéti, tiszta fény ragyog
legjobban hiányzik az Ő segítsége, jelenléte, ereje! Ahol az utána való vágyakozásnak csak egy pici
elűzve minden árnyat:
szikráját találja is, Ő már ott van, egészen közel, és megszólít: „ne félj, mert megváltottalak, neveden
a Megváltó feltámadt!
hívtalak téged, enyém vagy,
(Túrmezei Erzsébet)
szeretlek téged, itt vagyok veled!”
Akár katolikus akár református vagy baptista közösséghez
tartozzunk, vagy akár elindultunk már az istenkeresés útján, akkor lesz szép, valódi áldott Húsvétunk, ha engedjük, hogy belülről ragyogja be az életünket az Úr megváltó szeretetének a
fénye, mert Ő él, és élni fog, és ígérete szerint itt ezen a földön
és a Mennyek országban is élettel ajándékoz meg bennünket.
Így áldja meg ünnepre készülődésünket, és majd ünneplésünket a mindenható Isten.
Ünnepi alkalmaink:
Húsvét első napja
10 óra úrvacsorás istentisztelet a templomban
Húsvét második napja 10 óra úrvacsorás istentisztelet a templomban
Mindenkit szeretettel várunk!
Csomósné Sütő Tünde ref. lp.

Katolikus Karitasz hírek
Ezúton köszönöm meg az adományoTisztelettel köszöntöm közösségünk minden tagját.
zóknak a segítségét. Továbbra is várjuk
A járványra való tekintettel kevesebb alkalommal
azokat, értesítésükre érte megyünk, vagy
találkoztunk közel egy év óta, de a segítség nyújtáa helyünkön fogadjuk. Az ingyen bálát
sának lehetőségeivel éltünk. Pályázatokat az elmúlt
sem tudjuk ütemesen nyitva tartani a
évben is benyújtottunk, amiket kedvezően megítéljárvány helyzet miatt, azonban sürgősség
tek a családok számára. Iskolakezdési utalványokkal
esetén megbeszélt időpontban kiszolgáés tűzifa beszerzéssel tudtunk segíteni, osztottunk
lunk.
vetőmagot, palántát, és pelenkát pályáztunk.
Mint mindig, most is kérem, hogy
Ebben az évben is pelenka pályázattal indítunk.
szeretettel, érdeklődve figyeljenek emHárom család számára 600 db jó minőségű bébi
bertársaikra, ha lehet, segítsenek, vagy
pelenkát fogunk kapni. A pályázók kijelölése megértesítsenek minket. Adományaikat előtörtént, rövidesen meg is kapják. Egész évben lesz
re köszönjük.
un. Lakhat pályázatunk, amely a családok lakhatási
Munkatársaimmal együtt sikeres járköltségeivel kapcsolatos kiadásokhoz nyújt segítséget. Ebben a típusban azok számára tudunk pályázni, akik vány elleni védekezést, jó egészséget, tartalommal teli lelki
valamilyen bevétellel rendelkeznek. (További részleteket szó- életet kívánok minden felebarátomnak.
Ne feledjék, a napi jó cselekedettel önmagunk lelki békéjét
ban.) Természetesen Húsvétkor is lesz élelmiszer osztásunk,
amely már gyakorlat. Későbbiekben palántát és vetőmagot is szolgáljuk!
Beszterczán Ágota, a csoport vezetője
fogunk osztani. Ezekkel kapcsolatosan a helyünkön fogunk
tájékoztatást kiírni a kapunkra.
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Böjt és hústilalom
Hamvazószerdával elkezdődik a keresztények számára a nagyböjt. Egyre többen vannak, főleg fiatalok, akik nem ismerik pontosan, hogy mit is jelent a böjt. Nagyböjt kezdetén időszerű, hogy tisztázzunk legalább néhány alapfogalmat. A
cím már utal arra, hogy a böjt nem azonos a hústilalommal, noha néha (nem mindig) együtt alkalmazzuk.
1. Böjt: a mértékletesség mint erény cselekedete, erkölcsi
meggondolásból eredő önmegtartóztatás. Elsősorban érzéki
élvezetektől (étel, ital, élvezeti cikkek) való önkéntes lemondás, vágyaink megfékezése a lélek megerősítése, vagy a bűnbánat kifejezése (önmagadat megbüntetem) érdekében.
A böjt nem a keresztények találmánya, minden vallásban
jelen van, szinte egyidős az emberiséggel. Az Ószövetség is
ismert, (Jézus elítélte a csupán külsőséges, a „látványosan”
gyakorolt böjtöt) pontos előírások szabályozták. Nyilvános
működésének kezdete előtt Jézus 40 napos böjtöt tartott a
pusztában. Innen ered, hogy a keresztények 40 napos böjtöt
tartanak a húsvéti idő előtt.
Az őskeresztények igen gyakran böjtöltek. A böjtöléssel
„megtakarított” élelmet pedig a szegényeknek osztották szét.
Később az Egyház többször is szabályozta a böjti fegyelmet.
Legutóbb a II. Vatikáni Zsinat adott ki erre vonatkozó szabályt, ez érvényes jelenleg a Katolikus Egyházban: Két nap
van az évben, amikor böjtöt kell tartanunk: Hamvazószerda
és Nagypéntek. E napokon a felnőtt katolikusok (18 és 60 év
közöttiek) csak háromszor étkezhetnek, de csak egyszer jóllakásig. Ugyanezen napokon egyben hústilalom is van, ennek
mások a szabályai. Természetesen az ebbe a korosztályba nem
tartozók is megtarthatják a böjtöt, de nekik nem kötelező.
2. Hústilalom: Önmegtagadás, vagy engesztelés céljából nem
fogyasztok húst tartalmazó ételt. Húsnak a „melegvérű” állatokból eredő étel számít, így a halból, rákból, békából, egyéb
tengeri állatokból készült nem. A hústilalom ideje: hamvazószerda, a nagyböjt idejére eső péntekek, valamint nagypéntek
(ez már nem nagyböjtben, hanem a nagyhéten van a nagyböjt
hamvazószerdától virágvasárnapjáig tart).
A nagyböjt idején kívüli péntekek „csak” bűnbánati napok, amit kifejezhetek hústól való megtartóztatással, böjttel,
a megszokottnál több imádsággal, valamilyen más élvezeti
cikkről (kávé, cigaretta, bármilyen ital, édesség, vagy bármi,
ami számodra kedves) önként vállalt lemondással, vagy valamilyen jócselekedettel.
A böjt, mint egyházi előírás, minden felnőtt számára kötelező, kivéve a betegeket (pl. cukorbetegek). A hústilalom a
betöltött 14 éves kortól kötelező egészen a halálig. De szükség
esetén a plébános alkalomszerűen felmentést adhat, azonban
helyette más önmegtagadást kell vállalni.
Nem vonatkozik továbbá a hústilalom azokra, akik nem
„saját asztaluknál” étkeznek. Ilyen, ha rendszeresen hozatom
az ételt, vagy munkahelyemen, óvodában, iskolában étkezem. Ugyanez a szabály, ha vendégségben, fogadáson, vagy
más összejövetelen vagyok, ahol húsételt kínálnak. Nem kell
„tüntetőleg” feltűnést kelteni, ne sértsük meg mások önérzetét! Helyette vállalhatok egyéb önmegtagadást.

Ismert még, hogy „kenyéren és vízen” szoktak valamilyen
fogadalomból böjtöt tartani. Ez mindig önkéntes, semmi előírás nincs rá. De ha Istennek tettem fogadalmat, akkor számomra kötelező. Ha külső ok miatt nem tudom teljesíteni,
kérhetek a plébánostól egyszeri, vagy végleges felmentést.
Ilyen esetben helyette más önmegtagadást kell vállalnom.
3. Szentségi böjt: Katolikus személyek számára a szentáldozást megelőző egy óra időtartam. Ennek célja, hogy megkülönböztetem a testi táplálkozást a lelki táplálkozástól. Ez
betegek számára nem kötelező. Az egészségeseknek pedig a
plébános bármikor adhat felmentést.
Használjuk ki az önmegtagadás kegyelemszerző erejét!
Rostás Jenő István plébános
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Gyökérzöldségfélék
Ebbe a családba tartoznak a magyar konyha nélkülözheA leghidegtűrőbb gyökérzöldség. Számára a legfontosabb
tetlen fűszerező növényei.
a magvetést követő egyenletesen nedves talaj! Leginkább
vízigényes. 2-3cm mélyen, 2-3 cm tőtávolságra kell vetni
Pasztinák, Petrezselyem, Sárgarépa, Gumós zeller, február 15-20. körül.
Retek, Cékla, Feketegyökér, Torma.
A sárgarépa a gyökérzöldségek királynője.
A cékla kivételével hidegtűrő növények. A legjobban a torSok változata van, egy régebbi írásomban sok fajtát felsoma, pasztinák, petrezselyemgyökér bírja a korai mínuszokat, roltam. Természetesen a magyar nemesítésű fajtákat preferámajd a retek, sárgarépa, zeller, feketelom. Igaz, én is kipróbálok más típusokat is, de
gyökér követi őket.
számomra a:
A petrezselyem leveseink alapvető
Vörös óriás, Keszthelyi hengeres, Fertődi kozöldségnövénye. Napjainkban a gyökér
rai nem hiányozhat a választékból.
ára a csillagos égben van, de nélküle
A répát a zöldségmaggal egy időben vetem.
nem lehet sem tyúkhúslevest, sem jó
Nem érdekel, mit írnak a tasakra! Sűrűn,
gombás ragulevest főzni.
2-3 cm mélyen vetek, majd tavasszal ritkítok.
Ugyanezt elmondhatjuk a zellergumó
A csírázáshoz itt is egyenletesen nedves taáráról is…
laj kell. A nyári túlzott öntözést kerülni kell, de
Cirka: 250-380 Ft/db áron ment
a nagy szárazságban kell a víz.
decemberben. „Egyetlen módja” a
Torma. A nagy-nagy kedvencem! Jó régről
spórolásnak, jó minőségnek, ha megvan a kertben. Most azt írom le, hogy miként
termeljük. Viszont a jó terméshez megtelepítettem újakat. Húsvét előtt a zöldségesnél
felelő fajtákra és termesztéstechnikára
megvettem 8-15 db szép tormát. Majd az őszvan szükségünk.
szel előkészített, megtrágyázott, felásott földA petrezselyemgyökér titka a korai vetés! Mit értünk be beástam a barázdába 40 cm tőtávra a tormákat. Bakhátat
korai vetésen? Február 20-a környékét, ha engedi az idő. Ha húztam rá. A bakhát tetején alig kandikált ki a torma felső
a föld nem fagyos, lehet 1-2 héttel előbb is, kicsit sűrűbb ve- része. Volt, ahol betakartam. Gyönyörűen kihajtott! Ők lettek
téssel. Legkésőbb március 15-ig el kell vetni a magot!
az anyatöveim, akik talp- és oldalgyökereket neveltek, amiről
A mag apró, hosszú a csírázási ideje (20-23 nap), ehhez később a 20-25 cm-es ceruzavastagságú gyökereket leválaszvizes talaj kell. Ez a feltétel igazán öntözés híján csak már- tottam, majd újra elültettem.
cius végéig, jobb esetben április elejéig biztosított az utóbbi
Tavaly ősszel felszedtem a kétéves tormákat, tisztítás után
években!
15-17 kg körül lett. Egész jó!
Vannak egyes fejlődési szakaszai a növénynek, amikor a
A torma szereti a nyári szárazságban a rendszeres vízpót–8, –10°C-ot is kibírják. Ezért javaslom (saját tapasztalatok lást. De ne a levelére öntözzük a hidegvizet.
alapján), hogy korán vessék el szabadföldön a magot.
A retekről nem írok. Szerintem azt mindenki tudja terSekélyen (1 cm) jól tömörített talajba.
meszteni.
Fontos! Aki későn veti, annak nem száradhat ki a föld a A cékla szintén közismert, vasban, cukorban, pektinben,
csirázás idején!!
C-vitaminban gazdag, értékes zöldségfélénk. A legfontosabb,
A termesztés lehet sík és bakhátas. Gyakoribb a síkmű- amit tudni kell, hogy rendkívül nehezen duzzad, azaz szívja
velés! A tartós szárazságban elfásodik, minősége romlik. A magába a vizet. Ezért mindig nedves legyen a talaj a csírázás
meszes, kötöttebb öntéstalajokon, de öntözött homokon is ideje alatt, egészen a kelésig.
szép termést produkálhat. A félhosszú típusok termesztése
A tavasszal vetett magok, 15-17 nap alatt, a nyáron vetetbiztosabb.
tek, 6-8 nap alatt kelnek. De csakis akkor, ha megfelelően
A zeller szereti a szerves anyagban gazdag talajt. Ezt ősszel nedves a föld. Nagy a kálium igénye.
bedolgoztuk a talajba.
Szerves trágyát ne adjunk a céklának. A nitrogénezést is
A foszfort- és káliumot műtrágyával vagy csirke trágyával kerüljük. A nyári vetésnek a termesztés alatt jelentős a vízigépótoljuk! A zellernek szintén apró a magja, nehezen csírázik. nye. A cékla nem szeret a paprika és a paradicsom mellett!
Közvetlen a szabadföldben nehéz keleszteni, ezért inkább
A gyökérzöldségeket a vetésforgóban minimum három
neveljünk palántákat.
évig nem vetjük egymás után.
Ez is hosszú idő. Ezért korán kell elvetni (pl.: lakásba) cseÖnmaguknak sem lehetnek előveteményeik.
répbe, lapos ládába, rossz lábasba.
A helyi gazdaboltban változatlanul nagy választékban taláVetés ideje február közepe! A palántakori nagyságát lunk megbízható vetőmagokat!
8-10 hét alatt éri el.
Támogassa a hazai fajtákat és a helyi kereskedőket vásárKiültetés április vége–május elejétől. Rendszeres vízel- lásával!
látást igényel!
Jó kertészkedést kívánok!
A pasztinákot nagyon szeretem! A bableves elképzelhe2021-ben hamar lesz tavasz!
tetlen nélküle! A vegeta alapfűszere!
Benis Brigitta
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KÖZÉRDEKŰ

Letöltés (pdf)

FADD, AUT. VT.

I

I

Célállomás / Destination
Menetidő
Travel time

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
From Monday to Friday ①−⑤

Szabadnapokon
Saturday ⑥

Munkaszüneti napokon
Sunday ⑦

Letöltés (pdf)

A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. /
Bölcske, Aut. vt.
52'-57'
Az év végi ünnepi időszakban járataink
a fentiektől eltérően
04:35 05:56
04:35 05:56
05:56 közlekedhetnek.
Budapest, Kelenföldi Erőmű
152'-164'
05:56
05:56 15 13:58
04:35 05:56
15 a hetek első iskolai előadási04:35
napját
megelőző munkaszüneti
napokon
Budapest, Népliget aut. pályaudvar
iskolai
előadási
napokon
I
162'-174'
04:35 05:56
05:56 15 13:58
04:35 05:56
Budapest-bérlettel nem vehető igénybe /
Dunaföldvár, Autóbusz-állomás
57'-69'
04:35 05:56
04:35 05:56
05:56 15 13:58
Dunaszentgyörgy, Béke tér
9'-31'
04:35 05:56 I 06:41 06:47 09:35 10:35
13:55 04:35 05:56 06:47 08:35 05:56
08:35
12:52 15 13:58
14:40 16:05
17:36 18:45 20:05 21:31
22:47 10:35 12:52 13:55 14:40 14:35
17:20
22:47
16:05 18:45 22:47
Dunaújváros, Dózsa Mozi
84'-96'
04:35 05:56
04:35 05:56
05:56 15 13:58
Gerjen, Aut. vt.
10'-14'
08:35
14:35
20:14
05:49 06:47
10:35 12:21 14:40 15:15 I 16:20 06:47 10:35 14:40 15:15 06:47
17:20 18:27
18:45 20:57 22:44
18:27 18:45
Paks, Autóbusz-állomás
21'-49'
04:35 05:56 I 06:41 06:47 09:35 10:35
13:55 04:35 05:56 06:47 08:35 05:56
08:35 15 13:58
14:35
14:40 16:05
17:36 18:45 20:05 21:31
22:47 10:35 13:55 16:05 18:45 17:20
22:47
22:47
A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / Due to the special features of road traffic, schedule is subject to change.
Az év végi ünnepi időszakban járataink a fentiektől eltérően közlekedhetnek.
Jelmagyarázat / Key to the signs used:
15 a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon
I iskolai előadási napokon
Érvényes: 2021. február 15-étől
x:xx Budapest-bérlettel nem vehető igénybe / The Budapest-pass is not valid
Célállomás / Destination
Menetidő
Travel time

Fadd, Újtelep
1'-2'

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
From Monday to Friday ①−⑤

04:15
04:40
04:40
04:53
05:05
05:10
05:55
04:40
05:00 06:06
06:30
06:10
06:20
06:30
06:37
06:40
09:35
07:07
07:05 T4 07:40 08:35
I 06:50
08:35
09:35
10:30
10:55
10:30
10:55 11:30
13:00
I 07:20 T4 07:40
T 07:10
11:30
12:27
12:50
13:00
14:05
14:25
14:35
13:19
14:05 14:35
15:12
14:45
15:07
15:12
15:45
16:02
16:15
17:00
15:26
16:35 17:20
17:27
17:05
17:27
17:40
18:34 22 19:10 41 19:15 22 19:40 24 19:15
19:42
21:30
22:41
Fadd-Dombori, Dombori Dunapart
06:10
07:07
08:35
10:55
14:05
15:07
17:05
07:05
08:35 10:55
14:05
14'
22 19:10
16:35
Mözs, Malom
04:15
04:40
04:40
05:05
05:10
05:55
06:20
04:40
05:00 06:06
06:30
14'-19'
09:35 10:30
11:30
06:30
06:37
06:40
I 07:20 T4 07:40 T4 07:40
I 06:50
T 07:10
09:35
10:30
11:30
12:27
12:50
14:25
14:35
13:00
14:35 15:12
17:20
14:45
15:12
15:45
16:15
17:27
17:40
17:27 24 19:15 21:04
I 16:02
18:34 41 19:15 22 19:40
19:42
21:04
Szekszárd, Autóbusz-állomás
04:15
04:40
04:40
05:05
05:10
05:55
06:20
04:40
05:00 06:06
06:30
29'-36'
06:30
06:37
06:40
09:35 10:30
11:30
I 06:50
T 07:10
I 07:20 T4 07:40 T4 07:40
09:35
10:30
11:30
12:27
12:50
14:25
14:35
13:00
14:35 15:12
17:20
14:45
15:12
15:45
16:15
17:27
17:40
18:34
17:27 24 19:15 21:04
41 19:15 22 19:40
19:42
21:04
Tolna, Szent István tér
04:15
04:40
04:40
05:05
05:10
05:55
06:20
04:40
05:00 06:06
06:30
7'-10'
06:30
06:37
06:40
09:35 10:30
11:30
I 07:20 T4 07:40 T4 07:40
I 06:50
T 07:10
09:35
10:30
11:30
12:27
12:50
13:00
14:25
13:00
13:19 14:35
15:12
14:35
14:45
15:12
15:45
16:02
16:15
17:00
15:26
17:20 17:27 24 19:15
19:42
21:04
21:04
17:27
17:40
18:34 41 19:15 22 19:40
21:30
22:41
A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / Due to the special features of road traffic, schedule is subject to change.
Az év végi ünnepi időszakban járataink a fentiektől eltérően közlekedhetnek.
Jelmagyarázat / Key to the signs used:
22 munkanapokon VI.1-jétől VIII.31-ig
24 szabadnapokon VI.1-jétől VIII.31-ig
25 munkaszüneti napokon VI.1-jétől VIII.31-ig
41 munkanapokon V.31-ig és IX.1-jétől D91753-1 (1/1)
I iskolai előadási napokon
T tanszünetben munkanapokon
T4 V.31-ig és IX. 1-jétől munkaszüneti napok kivételével naponta, valamint VI. 1-jétől VIII. 31-ig naponta

D91753-1 (1/1)

Munkaszüneti napokon
Sunday ⑦

Szabadnapokon
Saturday ⑥

25 07:05

04:54
08:35
10:55
14:35
19:00

06:55
09:05
11:30
16:05
19:15

09:10
13:11
16:35
25 19:15

25 07:05

08:35

10:55

14:05

T4

07:40
10:30
14:05
17:20

16:35
04:54
09:10
14:35
19:15

06:55
10:30
16:05
25 19:15

T4

07:40
11:30
17:20
21:04

09:05
13:11
19:00

04:54
09:10
14:35
19:15

06:55
10:30
16:05
25 19:15

T4

07:40
11:30
17:20
21:04

09:05
13:11
19:00

04:54
09:10
14:35
19:15

06:55
10:30
16:05
25 19:15

T4

07:40
11:30
17:20
21:04

09:05
13:11
19:00

Érvényes: 2021. február 15-étől

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.hu
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Online boltomban minőségi CBD olajok,
kapszulák találhatóak.
Megoldást nyújtanak:
- Epegörcsre
- Fogfájásra
- Migrénre
- Rossz közérzetre
- Rosszindulatú daganatos elváltozásokra
- Diabéteszre
- Szívbetegségre
Immunerősítők és vitaminok, ill. kozmetikumok is megtalálhatóak kínálatomban.
Faddi lakosokat ingyenes kiszállítással várjuk! Továbbá
1000 Ft-os kupon kedvezmény jár 10 000 Ft-os rendelés
esetén USA Medical termékekre.
Kupon kód:
Nyirati György e.v.

Fadd1000

www.cbdkucko.hu

Számítógépek karbantartása!
Amit kínálok:
• Lassú gépek felgyorsítása
• Eszközök takarítása
• Processzor hűtőpasztázása
• Alkatrészek szakszerű cseréje
• Olcsó jogtiszta Windows
Egyéb megoldások:
• Windows telepítés
• Excel megoldások
• Egyéb irodai megoldások
• HDD és SSD klónozása
• Biztonsági okokból:
• Adatok tárolása (személyes képek,
dokumentumok jelszavas védelme)
• UTP kábel szerelése, tesztelése
info@cbdkucko.hu

+36 70 580 5500
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Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag
Kereskedés
7133 Fadd,
Táncsics M. u. 8.
Tel.: 06-74/447-705

06-70/377-80-99
Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:

730-1100 – 1400-1600
Szombaton:

730-1100

Fuvarvállalás! Sóder, építőanyag
kiszállítása 3,5 tonnás billenős
kisterherautóval kedvező áron!

SCHULLER termékek:
• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takarófóliák
• sittes zsákok, spatulyák
• kőműves szerszámok
• gipszkanál, glettelők
• drótkefe, kesztyűk
• kézi keverőgép
• habarcskeverők
• pormaszkok kaphatók!
• kerítés oszlop
• kerítés drót
(25 fm tekercsben)
• kerítés huzal
• kötöző drót

11,5 kg-os PB-gáz
házhoz szállítása INGYENES

KÖNYVELÉS
FADDON
Több mint 10 éves tapasztalattal, regisztrált
mérlegképes könyvelői
végzettséggel vállalom
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint

magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu
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Házi készítésű,
adalékanyag nélküli
termékek

Benis Brigitta
• Karosszéria javítás
(személy-, kisteher- és tehergépkocsi
karosszéria és karosszéria tartozékainak
javítása)
• Alváz- és üregvédelem
• Kipufogó javítás
• Szélvédőcsere
• Öregebb, korrodált autók javítása is
25 év tapasztalattal és korrekt árakkal
várom minden kedves ügyfelemet.

Honti Pál lstván
7133 Fadd, Mátyás király u. 74.
Tel.: 06 20 522 4243 • 06 20 338 3353

regisztrált őstermelő
kínálatából

06-30-957-32-16
AKTUÁLIS KÍNÁLAT
Még kapható
fokhagyma
Étkezési célokra,
disznóvágáshoz is tökéletes.
Darálva, üvegbe kiszerelve.
TOVÁBBÁ

SZÁRAZBAB

a készlet erejéig

LEKVÁROK

(kajszi, szilva, birs, eper, vegyes)

ErősJóska
paprikakrémek

Erőspaprika
hűtött és felfűzve

FAGYASZTOTT szilva, meggy
süteményhez, főzéshez

Sárgabarack kompót
Házi paradicsom ivólé,
üveges lecsó

Házi torma céklával
Kiskerti termesztésű

KAMILLAVIRÁG

(kismamáknak,
arclemosáshoz, teának

HÁZI SAVANYÚ

hagyma erőspaprikával

HÁZI TOJÁS
TYÚKOK
konyhakészen

Szeretettel várom
a faddi piacon,
Messengeren, telefonon.
A Fadd Polgárőr Egyesület szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették tevékenységünket az adójuk 1 %-nak
felajánlásával.
Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-ával a Fadd Polgárőr
Egyesület tevékenységét szeretné támogatni a következő évben,
kérjük a következő adószámot jelölje meg adóbevallásán:
Adószámunk: 18857467-1-17

